
1ο ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΝΟΡΜΑΣ GM IM 
Σ.Ο. «ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 
Εις μνήμην «Σταύρου Ιατρίδη»  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σ.Ο. «ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο Chess Square, Μακρυνίτσας 3, Αθήνα 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Αχιλλέας Μητσάκος 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 10 παίκτες µε σύστηµα πουλ (round robin) απλών συναντήσεων 
(όλοι εναντίων όλων) µε δυνατότητα επίτευξης νόρµας GM και IM, µε ελάχιστο όριο 
συµµετοχής διεθνές elo 2250 και µέσο όρο µεγαλύτερο του 2385.	

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  

Δευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 1ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Τρίτη 5 Σεπτεµβρίου 2ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Τετάρτη 6 Σεπτεµβρίου 3ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Πέµπτη 7 Σεπτεµβρίου 4ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου 5ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Σάββατο 9 Σεπτεµβρίου 6ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου 7ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Δευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 8ος 
γύρος 

ώρα 
17:30 

Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 9ος 
γύρος 

ώρα 
11:00 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση µέχρι την 40 και 
πρόσθετο χρόνο 30 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας µε 30 sec/κίνηση. Η 
καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. 

Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί µετά την πάροδο 60 λεπτών 
από την έναρξη των αγώνων, θα µηδενίζεται. 



ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθµιών θα χρησιµοποιηθούν κατά σειρά τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

α) Αποτελέσµατα του τουρνουά των ισόβαθµων  

β) Το κριτήριο Sonneborn-Berger. 

γ) Το κριτήριο Koya 

δ) Παρτίδες µε τα µαύρα 

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ELO ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

>2400 300 

2351 – 2400 350 

2301 – 2350 400 

2251 – 2300 450 

Για τους διεκδικούντες νόρµα ΙΜ και GM το παράβολο συµµετοχής ορίζεται µε βάση το 
δηµοσιευµένο elo της στιγµής που επιβεβαιώνουν τη συµµετοχή τους. 

Στους προσκεκληµένους παίκτες που φέρουν το τίτλο του διεθνή µαιτρ (ΙΜ) ή 
γκρανµαιτρ (GM) προσφέρεται φιλοξενία πλήρους διατροφής στο ξενοδοχείο Marina 
καθώς και αµοιβή παρουσίας κατόπιν συµφωνίας. 

ANTI- CHEATING:	Κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται η εµφάνιση και η 
χρήση κινητών και γενικά οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας στην 
αίθουσα αγώνων και γενικά σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους των εγκαταστάσεων των αγώνων. 

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Δεν επιτρέπονται οι αναβολές των αγώνων. 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Για όσους συµµετέχοντες επιθυµούν να φιλοξενηθούν στο 
ξενοδοχείο των αγώνων το κόστος διαµονής είναι: 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  

Ξενοδοχείο αγώνων 

Marina Hotel, Βούλγαρη 13, Αθήνα, 2105200660 

Τύπος δωµατίου 
Κόστος 
φιλοξενίας κατ’ 
άτοµο µε πρωινό 

Δίκλινο 20 

Η διοργάνωση καλύπτει στους αθλητές που θα διαµείνουν στο ξενοδοχείο των αγώνων 
και ένα επιπλέον γεύµα κατ’ άτοµο την ηµέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε 
το ξενοδοχείο και τις κρατήσεις επικοινωνήστε µε τον κο. Αχιλλέα Μητσάκο, τηλ: 
6942463100 ή 210-6812422. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 10 λεπτά µετά τη λήξη του υπόψη γύρου. 
Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι 
τριµελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα µέλη της έχουν σχέση µε τους αθλητές 
που εµπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν την 
έναρξη του τουρνουά µε µέριµνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο ένστασης 
ορίζεται στα 100€ και µπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής 
Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της 
διοργάνωσης. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον κο. Αχιλλέα Μητσάκο 
(+306942463100). 

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέµα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρµόδια είναι η 
Διεύθυνση Αγώνων. 


